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KUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Kedves Kismama!

Vizsgálatunk célja a magzatfejlődés és várandósság lelki rizikó- és védőtényezőinek vizsgálata. Vizsgálatunk
tehát azt nézi, hogy az anyai lelkiállapot milyen összefüggést mutat a magzatfejlődéssel, és célunk, hogy
eredményeinkkel segítsük a várandós-gondozást, az orvosi szemlélet mellett a lelki tanácsadói oldal
előmozdítását is.
A vizsgálatot egy kb. 500 fős mintán végezzük, nem az egyéni eredményeket elemezzük, hanem azt nézzük,
hogy összesítve a sok fő adatát, milyen összefüggések a lelkiállapot és a várandósság alakulása között.
A vizsgálatban való részvétel önkéntes és anonim, írásos vagy szóbeli indoklás nélkül, hátrányos
következmények nélkül a beleegyezés bármikor visszavonható és részvétel bármikor megszakítható. A vizsgálat
(kérdőív) önkéntes, kb. 1-1,5 órát vesz igénybe. Az adatokat bizalmasan és anonim kezeljük! A vizsgálat az
RMC Magzati Medicina Központ és a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet
együttműködésében zajlik.
A vizsgálatban való részvételhez azt kérjük Öntől, hogy az emailben megkapott kérdőívcsomagot (15 oldal)
nyomtassa és töltse ki, valamint a kitöltött kérdőívet egy lezárt, név nélküli borítékban hozza vissza
számunkra a 12. heti ultrahang vizsgálatára és hozza magával az aláírt beleegyező nyilatkozatot is (melyet
kérjük NE tegyen bele a borítékba, hanem külön adja oda majd).
Ha nem áll módjában nyomtatni, akkor amennyiben legalább 90 perccel előbb érkezik a rendelőnkbe, úgy a
helyszínen is kitöltheti a kérdőívcsomagot az ultrahang vizsgálat előtt.
A kérdőív kitöltése révén kieső idejét, esetlegesen kieső munkabérét és felmerülő költségeit 5.000 Ft értékben
tudjuk kompenzálni.
Az adatokat anonim dolgozzuk fel, egyéni visszajelzést nem áll módunkban adni, azonban az összesített kutatási
eredményekről 2021 tavaszán a kovi.zsuzsanna@kre.hu címen kérhet tájékoztatást. A vizsgálatot kérelmezi és
vezeti Dr. Elekes Tibor, az RMC Magzati Medicina Központ kutatásvezetője, és Dr. Kövi Zsuzsanna, a Károli
Református Egyetem Pszichológiai Intézetének kutatásvezetője (Budapest, Bécsi út 327., 1033), és akit kérdés
esetén kereshet a kovi.zsuzsanna@kre.hu címen. Segítségét előre is köszönjük!
Budapest, 2019-10-17.
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